
 8931اخبار و گزارشات کارگری اول مهر ماه 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردند مراسم های بازداشتی

نفرازهمکارانشان در 02ه در اعتراض به اخراج اعتصاب وتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپ -

 :صدر اخبار اولین روز پائیز

 :رانیآزاد کارگران ا هیحادات -1

  هفت تپه در اعتراض به اخراج گسترده شکریگزارش  اعتصاب امروز کارگران ن 

 :تپه شکرهفتیکارگران ن یکایسند -0

 اعتصاب و تجمع کارگران هفت تپه 

 :گزارش رسانه ای شده -3

 ماه حقوق6دراعتراض به عدم پرداخت  سرخس جهیاعتصاب کارگران سد شوردومین روز -

 ومطالبات دیگر

تجمع کارگران کارخانه لوله سازی ماهشهر برای دفاع از امنیت شغلیشان مقابل استانداری  -

 خوزستان

ماه 0تجمع اعتراضی شبانه کارگران بخش نظافت شهری شهرداری رشت نسبت به عدم پرداخت  -

 حقوق

 بموقع حقوق مقابلتجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان استان تهران نسبت به عدم پرداخت  -

 یبازنشستگ صندوق

 سانیوحش پرد اتیح کینیمقابل کل نیقزو نیباراج عتیدهکده طب تجمع کارگران -

 بدنبال وعده مجدد پرداخت مطالباتشان کارگران کشتارگاه بجنورد خاتمه اعتراضات دامنه دار -

از شمول   برق یاه پست یها اپراتوربدلیل خارج کردن  رعاملیمشاور مدبا دم گردوشکستن  -

 اصفهان یا برق منطقه رعاملیمدتوسط  یآور انیسخت و زمشاغل 

 علیرغم هیاهو(اهواز)کارگران گروه ملی صنعتی ایران بیقرار منع تعق عدم ابالغ  -

 زندان شد یراه یمیکر لیخل -

 :کارگران برق و فلزکار کرمانشاه یصنف انجمن -

 دیروانه زندان گرد یمیکر لیخل

 میو اعتراضات متحدانه و قدرتمندانه ابزار سرکوب را ناکارآمد ساز یسراسر یگهمبست با

 یربداقیپ رادیهو تداوم بازداشت  قهیوث رشیاز پذ نیاو یدادسرا یبازپرس 7 امتناع شعبه -

 ۸۹۹۱-۹۹یلیتحص آغازسال یبرا(تهران) رانیمعلمان ا یصنف کانون امیپ -



  یلیبه مناسبت آغاز سال تحص گودرزیال انیفرهنگ یکانون صنف کیتبر امیپ -

 یاداشت محمد حبیبی از زندان اوین همزمان با بازگشایی مدارس -

طرح  در اعتراض به تهران نیپاساژ عالء الد لیاعتصاب عمده فروشان موباعمده تجمع اعتصاب و -

 یستریرج

 گیمصدومیت شدید یک کارگردرتهران بدنبال سقوط از طبقه سوم بدنبال برق گرفت -

 شبدن چند قسمت به لگردیفرو رفتن ممجروحیت شدید یک کارگر جوان در تهران درپی سقوط و -

نفرازهمکارانشان در 02هفت تپه در اعتراض به اخراج  شکریاعتصاب وتجمعات کارگران مجتمع ن *

 :زیروز پائ نیصدر اخبار اول

 :رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد -8

  هفت تپه در اعتراض به اخراج گسترده شکرین گزارش  اعتصاب امروز کارگران 

 شکریمجموعه کشت و صنعت ن دهیاز کارگران ستمد یهمان اخراج تعداد ایقرارداد، دیعدم تمد یدرپ

از همکاران خود دست به اعتصاب زدند  تیشرکت در حما نیمهرماه کارگران ا کمیهفت تپه،امروز 

 یبرا چکسیه یافتیندکه طبق گزارشات درشرکت تجمع کرد نیا تیریدرب مد۱:۹۸و از ساعت 

 .نکرده است دایبه کارگران در محل حضور پ ییپاسخگو

از  یکیکه  کنندیاقدام به مراجعه به اداره کار م یاز نفرات اخراج یتعداد یافتیگزارشات در طبق

ا ندارند مسئله ر نیبه ا یفور یدگیاداره کار وقت رس سییر فیظر دیگویمسئوالن اداره کار به آنها م

به پرونده  یجار ههفت ایهفته  نیتا ا دیده لیبازگشت به کار و پرونده تشک یفرمها زیو اکنون شما ن

 یشود که با مخالفت کارگران مواجه شده و پس از آن کارگران به فرماندار یدگیشما رس یها

در آنجا فرماندار به  که فرستندیم یبه داخل  فرماندار ندهیوچند نفر را به عنوان نما کنندیمراجعه م

 میکار خواه یشورا لیتشک بهاقدام  ندهیو ظرف چند روز آ ستین یمسئله جد نیکه ا دهدیآنها قول م

 کرد میکرد و مشکل شما را بر طرف خواه

مقام  میسه نفر از عوامل کارفرما از جمله قا رانیآزاد کارگران ا هیبه اتحاد یگزارشات ارسال طبق

کارخانه شکر با حضور در  یدفتر فن سییر یکارخانه شکر وقنبر سییر ی،بهار انیصابر یآقا

 اشتهکه در دست د ییستهایبا ل نیکردند که در اعتصاب شرکت نکنند همچن دیقسمتها کارگران را تهد

و در محل  اوردهیرا تاب ن نیتوه نیدر کارخانه بوده اند که کارگران ا ابیاند در حال حضور غ

 .را کتک زدند یشده و او و بهار ریدرگ یکارخانه با و

که  زیتامل برانگ یدر اقدام  یحل نشده و حت یتا کنون مشکل نفرات اخراج یگزارشات ارسال طبق

است،کارفرما اقدام به صدور  گرید یهفت تپه با ارگانها یتنگاتنگ کارفرما ینشانگر همکار

مختلف شرکت  یستان قسمتهاوسرپر رانیکرده که در آن به صراحت اعالم کرده مد یبخشنامه ا

هستند تا با آنها  کنندیآنها در اعتصاب شرکت م رمجموعهیکه در ز یافراد ستیموظف به اعالم ل

 برخورد واز حقوق آنها کم شود ،

 .خبر داده اند ندهیا یشرکت از ادامه اعتصاب در روزها نیا کارگران

 ۹۱مهر  اول



 :تپه شکرهفتیکارگران ن یکایسند -0

 تجمع کارگران هفت تپه اعتصاب و 

کارگران  یهفت تپه  امروز تمام شکریکارگر ن ۱۸قرارداد،  دیعدم تمد ای اخراج خبر اعالم از بعد

امور  نیشکر وهمچن دیقسمت کارخانه تول یکیمکان زاتیشرکت از جمله اداره تجه یداخل یبخشها

عمل ضد  نیونسبت به ا دهیخود دست از کار کش یهایاز همکاران وهم طبقه ا تیدر حما ییربنایز

 .شرکت تجمع کردند تیریدفتر مد یو زشت  کارفرما در روبرو یکارگر

وزحمت کش،  فیکارگران شر نیهفت تپه ضمن محکوم کردن اخراج ا شکریکارگران ن یکایسند

 . باشدیم زانیعز نیا یخواهان بازگشت به کار تمام

 .باشدیعواقب کار م یفرما پاسخگووتعرض به خواست به حق کارگران جرم است وکار یتعد

به اطالع  کایسند یکانال تلگرام قیشود، از طر افتیارتبات در نیدر ا یدیچنانچه  خبر جد درضمن

 .دیکارگران خواهد رس

  ۹۱ وریشهر ۸

 :گزارش رسانه ای شده -9

از کارگران حاضر در تجمع صبح  یکیدر رابطه با اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه،

مجتمع کشت و صنعت هفت تپه  رانیمد( دوشنبه اول مهر ماه)از صبح امروز : روز هفت تپه گفتام

 .کنند یم ینفر از همکارانمان به محل کارشان خوددار ۱۸از ورود حدود 

روز  انیکه پا رسد یسال م ۸۸تا  ۱شده به  کاریاز کارگران ب یبعض تیسوابق فعال نکهیا انیبا ب او

است،  دهیکارگران با کارفرما به اتمام رس نیشش ماهه ا یقرارداد کار( ماه وریشهر ۹۸)گذشته 

کارگر دارد که  ۰۸۸هزار و  ۹از  شیدر مجموع مجتمع کشت و صنعت هفت تپه ب: اظهار کرد

 .کند یم یتوجه یمجتمع در پرداخت مطالبات آنان ب نیا یبخش خصوص یکارفرما

کار  شده، خواستار بازگشت به لیکارگر تعد ۱۸از  تیکنندگان در حما کارگر، تجمع نیگفته ا به

 .همکارانشان هستند

کند و  دایکارگران ادامه پ لیهستند که روند تعد  کارگران نگران: کارگر در ادامه اظهار داشت نیا

 .ردیصورت بگ ندهیآ یها در هفته یکارگران قرارداد انیاز م یگرید یها لیتعد

و اخالل در شرکت  ینظم یکارگران را ب نیقرارداد ا دیاز تمد یارخودد لیکارفرما دل ؛یگفته و به

 .شود یبررس دیموضوع با نیعنوان کرده که ا

از  ینشدن قرارداد تعداد دیاز تمد یمسئوالن استان یبا وجود اطالع برخ نکهیا انیکارگر با ب نیا

 : مشاهده نشده است، افزود باره نیاز جانب آنها در ا یالعمل کارخانه؛ متاسفانه هنوز عکس نیکارگران ا

 .شود یدگیرس شان یشغل تیشده به اداره کار شهرستان مراجعه کردند تا به وضع لیکارگران تعد

ماه حقوق 6دراعتراض به عدم پرداخت  سرخس جهیاعتصاب کارگران سد شوردومین روز*

 ومطالبات دیگر



در استان خراسان  سرخس جهیورکارگران سد ش روز دوشنبه اول مهر برای دومین روز متوالی،

 .ماه حقوق ومطالبات دیگربه اعتصابشان ادامه دادند6دراعتراض به عدم پرداخت  رضوی

: گفتیک منبع خبری محلی سرخس به خبرنگار  جهیاز کارگران سد شور یکیمهر،1روز دوشنبه 

حقوق و سنوات ماه هم از سال  معوقه  6و  77سرخس  روز از اسفندماه سال  جهیکارگران سد شور

 .از روز گذشته دست به اعتصاب زدند لیدل نیدارند و به هم

نسبت به  یهر زمان اعتراض:افزودهم ندارند،  یشغل تیسد امن نیکارگران ا نکهیبر ا دیبا تاک یو

 .زنند یسد حرف از اخراج م رانیمد م،یپرداخت حقوق و سنوات دار

سرخس سال گذشته حدود  جهیکارگران سد شور :کرد انیسرخس ب جهیکارگر شاغل در سد شور نیا

 .دندینفر رس 61ها در پرداخت حقوق و سنوات به  یمهر یب لینفر بودند که امسال به دل 181

از  جهیکارگران سد شور: گفتنیز یخراسان رضو یا شرکت آب منطقه یروابط عموم ریجم مد کاظم

 .کردند لیروز گذشته در اعتراض به معوقات حقوق خود کار را تعط

 نیدرباره موضوعات مرتبط با حوزه آب شهرستان سرخس با مسئوالن ا زیامروز ن: افزود یو

عقب افتادن حقوق  نیهم زین یاز موضوعات مورد بررس یکیو  میدار یا شهرستان در مشهد جلسه

 .است جهیکارگران سد شور

 نیآب شرب مشهد و تام نیآن، تام یبوده و هدف از اجرا یسرخس از نوع خاک جهیشور یمخزن سد

از  یپل گز یروستا یلومتریک 0رودخانه کشف رود در  یسد بر رو نیا .منطقه است یآب کشاورز

و  نیتام یو بودجه آن از صندوق توسعه مل توابع بخش مرزداران شهرستان سرخس قرار دارد

 .اعتبارت آن کامالً مجزا است

دفاع از امنیت شغلیشان مقابل استانداری تجمع کارگران کارخانه لوله سازی ماهشهر برای *

 خوزستان

 یاقتصاد ژهیمنطقه و کارگران کارخانه لوله سازی ماهشهر واقع در سایت یک روز دوشنبه اول مهر،

هزار تن  12نشدن  صیترخبرای اعتراض به بخطر افتادن امنیت شغلیشان بدلیل ماهشهر یمیپتروش

 .ری خوزستان زدنددست به تجمع مقابل استاندا ورق لوله ترش

در مناقصه : گفت به خبرنگار رسانه ایماهشهر یشرکت شرکت لوله ساز یفن ریمددر همین رابطه 

بود (متن)و توسعه نفت یشرکت مهندس تیریکه مربوط به احداث خط لوله گوره به جاسک با مد یا

 .شد میسه شرکت لوله ساز تقس نیپروژه ب نیشرکت کرده و ا

به شرکت لوله   یلومتریک 1022پروژه  نیا یها لوله از یمین کهیبه طور: ادادامه د یآباد مصلح

 .شد میماهشهر و صفا تقس یشرکت لوله ساز نیمانده هم ب یباق میاهواز سپرده شد و ن یساز

قرار گرفت  ارمانیدراخت 76نسخه از قرارداد که اواخر سال  کی افتیپس از در: کرد حیتصروی 

و ورق ها به بندر امام  میکرد یا شرکت کره کیتن ورق لوله گاز ترش از  هزار 12 دیاقدام به خر

 .منتقل شد



و توسعه نفت اعالم کردند  یمسئوالن شرکت مهندس کبارهیاما بعد از انتقال به : خاطرنشان کرد یو

 دیلوله و خر دیاز کل پروسه تول دیو ما با دیکرد یداریو ورق ها را خر دیچرا بدون اطالع  ما رفت

 .میورق مطلع باش

ماه 0تجمع اعتراضی شبانه کارگران بخش نظافت شهری شهرداری رشت نسبت به عدم پرداخت *

 حقوق

به  برای اعتراض رشت یشهردار یبخش نظافت شهر،جمعی از کارگران (شهریور31)یکشنبه شب

 .دست به تجمع زدند ماه حقوق0عدم پرداخت 

 یبخش نظافت شهر کارگرانجمعی از ور،یشهر 31 کشنبهیصبح روز قابل یادآوری است که 

 یسال گذشته وعدم پرداخت  حقوق ماه ها یرشت دراعتراض به پرداخت حقوقشان برمبنا یشهردار

 +.کرده بودندوتجمع دهیدست از کارکش وریمرداد وشهر

ماه 0به عدم پرداخت برای رشت  یشهردار یکارگران بخش نظافت شهر جمعی دیگر ازیکشنبه شب 

 .در ادامه اعتصاب وتجمع همکارانشان دست به تجمع زدند حقوق

اعتصاب وتجمع کارگران بخش نظافت شهری شهرداری رشت دراعتراض به پرداخت حقوق  +

 ماه حقوق0برمبنای سال گذشته وعدم پرداخت 

شهریور،کارگران بخش نظافت شهری شهرداری رشت دراعتراض به پرداخت  31صبح روز یکشنبه 

حقوق ماه های مرداد وشهریور دست از کارکشیده   نای سال گذشته وعدم پرداختحقوقشان برمب

 .وتجمع کردند

شهریوریک منبع خبری محلی،علیرضا حاجی پور رئیس سازمان مدیریت پسماند 31به گزارش 

افتاده  تمامی مطالبات عقب: شهرداری رشت، در خصوص تجمع پاکبانان شهرداری رشت، گفت

التفاوت حقوق است که باتوجه به  شده، اما هنوز بحث پرداخت مابه یرماه پرداختکارگران تا پایان ت

نگاری صورت گرفته با سازمان بازرسی اخذ شده  افزایش مبالغ سال جاری، مجوز پرداخت آن با نامه

 .است

ا با توجه به اینکه مبلغ بسیار چشمگیر بوده و ردیف اعتباری برای آن وجود ندارد، ب: وی ادامه داد

ای برای شورای شهر ارسال شده تا طی روزهای آتی این موضوع بررسی و  دستور شهردار الیحه

 .گیری خواهد شد برای آن تصمیم

با توجه به مفاد قرارداد شرکت پیمانکاری رأساً : رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت افزود

ت از شهرداری اقدام کند اما متأسفانه وضعی باید برای پرداخت دو ماه از حقوق بدون دریافت صورت

 .ها تنها یک ماه از این میزان جلوتر هستند شرکت

التفاوت حقوق در مرحله اجرایی هستیم اما مبلغ بسیار چشمگیر  در بحث مابه: حاجی پور تصریح کرد

 .گیر شده است است و ردیف اعتباری نیز وجود نداشته و به همین دلیل این موضوع وقت

از ساعات ابتدایی صبح به همراه شهردار و : وص تجمع پاکبانان شهرداری تصریح کردوی در خص

تعدادی از اعضای شورا در جمع پاکبانان بودیم و سعی بر آرام کردن فضا داشتیم که پس از 

 .های شهردار، پاکبانان قانع شده و تصمیم گرفتند به ادامه کار خود بپردازند صحبت



 بازنشستگان استان تهران نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق مقابلتجمع اعتراضی جمعی از *

 یبازنشستگ صندوق

جمعی از بازنشستگان استان تهران برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت  شهریور،32روز شنبه 

واقع در میدان فاطمی تهران  یبازنشستگ صندوق به عدم پرداخت بموقع حقوق دست به تجمع مقابل

 .زدند

 لبمقا،در32/6/78وقها،روزشنبهبعلت عدم پرداخت ،بموقع حقاز بازنشستگان ،استان تهران، یماجمع

 نیبا صندوق سی،رئیپاسخ گوئ وخواستار میبه تجمع واعتراض،زد ،دستیصندوق باز نشستگ

 اد،یوفر میرفت بداخل،ساختمان یهمگ وسپس میبود ابانیدر خ11/1موتاساعت،یتعلل،آشکار شد

 .دیایما ب نیبب یستی،با صندوق سیکه رئ میبراورد

 حقوقها پول وپرداخت هی،تهیبرا خزانه ،بسمت نجایحاال از ا نیشان،همیا:گفت نین،چنیاز مسئول یکی

 .رفت

 1/4فقط قادر بپر داخت صندوق:اداره گفت نی،هم نیمعاون از یکی ن،محلیماه گذشته درهم در

 .پرداخت کند خزانه قیطر از دولت یستیرابا گریدرصد د1/71 یعنی هیباشد،وبقیدرصدحقوقها م

واز جمله صندوق صندوقها  یبرا را یسرنوشت نی،چنیساز یوغارت وچپاول وخصوص یدزد ؛یآر

 .م زدقر یکشور بازنشستگان ما، یبازنشستگ

 وقدرت حقوقها را پرداخت کند بتواند دادتا لیسوم تقل کیرابه  هلار دولت ارزش که دیرس نجایبد کار

معه  جاو خود یوفقر همگان یتنگدستاظرشاهد ون یاکنون همگ وهم دیرس سوم کیه ب زیما ن دیخر

 واگر است دهیافزوده گرد زیحقوقها ن بموقع پرداخت ؛عدمیعدالتیوب اجحاف همه نیوضمن ا میباشیم

کارگران  گرفتن حقوق گرفتن ما بمانند قطع حقوق بطور گرفته نشوداز هم اکنون  تیوضع نیا یجلو

 نیدرهم هر چند م،گرسنهیا گرسنه،زنند یم ادیفر ابانهایدرخخواهد،شد که شب وروز  یوزحمتکشان

 م؛یما هم،گرسنه ا تیوضع

جمله پرداخت بموقع،حقوقها  مطالباتمان از ی ریگیپتهران بمنظور مابازنشستگانلذا

 در یبا اتحاد وهمبستگ ظهر در ساعت دوازده ینشستگ باز درمقابل صندوق1/7/78درروزدوشنبه،

 .گرفت میهم قرار خواه کنار

 مینینش ینم یاز پا/میریخود نگ تاحق

 دوشنبه، ساعت دوازده ظهر

  تهراننشستگان  باز ینشستگ باز صندوق - یفاطم دانیم - تهران

 سانیوحش پرد اتیح کینیمقابل کل نیقزو نیباراج عتیدهکده طب تجمع کارگران*

 سانیوحش پرد اتیح کینیمقابل کل نیقزو نیاجبار عتیدهکده طب کارگران روز دوشنبه اول مهر،

 .تهران تجمع کردند



 

 نیا :گفت ستیز طیسازمان حفاظت مح وحش اتیح تیریدفتر حفاظت و مد رکلیمد درهمین رابطه،

 .هستند نیافراد نگران کاهش کارکنان در مرکز  باراج نیبوده و ا یتجمع به شکل کارگر

باشد که به  نیدر مرکز باراج واناتیکاهش ح ،ینگران نیعلت ا دیشا نکهیا انیبا ب یمنتظم نیالد شهاب

 4انتقال  یمرکز در حال حاضر متقاض نیا: خواهد شد، افزود روین لیکنندگان منجر به تعد زعم تجمع

اتفاق صورت خواهد  نیا ،یشدن روال ادار یاست که پس از ط سانیقالده خرس از پارک پرد

 .رفتیپذ

 بدنبال وعده مجدد پرداخت مطالباتشان کارگران کشتارگاه بجنورد ه دارخاتمه اعتراضات دامن*

بدنبال وعده مجدد پرداخت مطالباتشان طی ده روز آینده به اعتراضات  کارگران کشتارگاه بجنورد

 .دامنه دارشان خاتمه دادند

که به  نوردبج یکشتار دام در کشتارگاه صنعت تیفعالبراساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ اول مهر،

شده بود  لیهفته تعط کیاز  شیب مانکاریپ یان به پرداخت نشدن مطالبات از سوگرعلت اعتراض کار

 .به محل کارخود، دوباره فعال شدکارگرانش امروز دوشنبه با بازگشت 

با مذاکرات انجام شده با  :گفت فرماندار بجنورد یو اجتماع یتیامن ،یاسیس معاوندرهمین رابطه،

 .خود را آغاز کنند تیکشتارگاه فعالکارگران شهر بجنورد، مقرر شد تا  یاسالم یوراش یاعضا

کشتارگاه دست کم کارگران مجموعه، مطالبات  نیا مانکاریبر اساس توافق انجام شده با پ: افزودوی 

 .به طور کامل پرداخت خواهد شد ندهیروز آ 12تا 

را طبق  روهایاز ن یکارکنان، برخ یمعوقات حقوق هیقرار است پس از تصف مانکاریپ: شد ادآوری یو

 .کند لیقرارداد تعد یبندها



شهرستان  نین کشتارگاه بجنورد موجب شده بود تا کشتار دام اگرااعتراض کارخاطرنشان میشود که 

 .انجام شود روانیدر کشتارگاه ش

به علت پرداخت نشدن مطالبات چند ماهه خود، بارها  ورماهیشهر 10کشتارگاه بجنورد از کارگران 

به تمام  دنیرس یپرداخت شد اما، آنها برا رماهیمطالبات آنها تا تو برگزار کردند  زیتجمع اعتراض آم

 .بودند دهیدست از کار کش پیش هفته کیخود از  حق و حقوق

از شمول   برق یها ستپ یها اپراتوربدلیل خارج کردن  رعاملیمشاور مدبا دم گردوشکستن *

 اصفهان یا برق منطقه رعاملیمدی توسط آور انیسخت و زمشاغل 

 ریعامل تقد لوولت،یک ۰۸۸و  ۱۹۸، ۳۹ یها پست یمشاغل اپراتور یآور انیصفت سخت و ز رفع

 !اصفهان شده است یا برق منطقه رعاملیاز مد ریو تشکر توان

 نیچنان از ا ریتوان یاسالم یس شورادر امور مجل رعاملیاور مد مش علی حیدری تفرشی،

اضافه کار به فرد مذکور  عتسا ۸۷۰ ،یکتب قیکرده که دستور داده است عالوه بر تشو فیاقدام ک

 .داده شود یقیبعنوان تشو

و صنعت  رویو مسئوالن وزارت ن رانیمد یو خدمات یرفاه یایمزا ،یحقوق شیامکان انتشار ف اگر

ها  آن یها یافتیمتوسط در. شد یها برداشته م آن نیفاحش ب یوت حقوقپرده از تفا شد یبرق فراهم م

 !برق است مبانیاپراتور و س کی یها یافتیبرابر متوسط در ستیاز ده تا ب شیب



 

در امور  رعاملیمشاور مد بیو تشکر عج ریتقدشهریور،31برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 یها به همکاران و کارمندان رده یتفاوت یاجعه در بنشان از عمق ف ریتوان یاسالم یمجلس شورا

 یمشاغل اپراتور یآور انیو ز یاز حذف سخت ریمشعوف شدن توان. دارد یصنعت برق نییپا

 یاجتماع نیآن بر عهده سازمان تام یها نهیهز یکه بار اصل لوولتیک ۰۸۸و  ۱۹۸، ۳۹ یها پست

 .تامل دارد یاست جا

آور بودند  انیو انتقال که تاکنون در شمول مشاغل سخت و ز عیتوزفوق  یها پست یمشاغل اپراتور

بند خارج  نیاز شمول ا برند، یآن بهره م یایاز مزا زیحاال ن نیها قبال و هم از اپراتور یلیو خ

سابقه خدمت قابل تحقق بود، لغو خواهد  وماز موعد که با دو س شیپ یبازنشستگ ازیخواهند شد و امت

 .دیگرد



و صنعت  رویو مسئوالن وزارت ن رانیمد یو خدمات یرفاه یایمزا ،یحقوق شیانتشار ف امکان اگر

ها  آن یها یافتیمتوسط در. شد یها برداشته م آن نیفاحش ب یپرده از تفاوت حقوق شد یبرق فراهم م

 !برق است مبانیاپراتور و س کی یها یافتیبرابر متوسط در ستیاز ده تا ب شیب

ها شروع  و مشاوران آن نیو معاون رعاملیاست بهتر از مد ریتوان یها نهین هزکم کرد راگر قرار ب 

و  یشغل گاهیتوجه شود به جا مشیاز آنکه به درآمد مستق شیب یتیریمد یها شود گرچه در سمت

 .شود یداده م تیاز آن اهم یناش ژهیو یها فرصت

 ایو  ریتوان رعاملیه مشاور مداست ک ستهیمشاغل، شا نیکارمندان فعال در ا یتوجه به نگران با

دانسته و از  ریتقد ستهیرا شا ازیامت نیدهند که چرا حذف ا حیخصوص توض نیدر ا ریتوان رعاملیمد

 کنند؟ یم یبانیخصوص پشت نیاقدامات انجام شده در ا

 اهویه رغمیعل (اهواز)کارگران گروه ملی صنعتی ایران بیقرار منع تعق عدم ابالغ *

 .به آنها ابالغ نشده است( اهواز)کارگران گروه ملی صنعتی ایران بیقرار منع تعقا ه علیرغم هیاهو

از عدم ابالغ قرار منع رسانه ای فوالد اهواز در تماس با  یکارگران گروه ملروز دوشنبه اول مهر،

 .به کارگران در خصوص پرونده اعتراضات سال گذشته خبر دادند بیتعق

احضار  لیدل هییقوه قضا یسخنگو ،یلیاسماع نیغالمحس شیپ یچند نکهیگفته آنان؛ با وجود ا به

کارگران  یبرا هیابالغ چیاعالم کرده بود، هنوز ه «بیصدور قرار منع تعق»از کارگران را  یتعداد

 .صادر نشده است

اهواز  یاز کارگران فوالد که در دادگستر یتعداد شیبار حدود سه هفته پ نیآخر: ندیگو یم کارگران

از طرف  جهیبه کارگران اعالم کردند، نت یده دارند، احضار شده بودند که مقامات دادگسترپرون

 .سامانه ثنا به آنان االن خواهد شد

 زندان شد یراه یمیکر لیخل*

 یشهر سنندج به همراه خانواده و تعداد یفعال کارگر یمیکر لیصبح اول مهر، خل 12ساعت  امروز

 .دیسنندج مراجعه نمود که بالفاصله بازداشت و روانه زندان گرداز دوستانش به دادگاه انقالب 

و  یپناه نیحس نیاعدام رام هیعل نیشرکت در کمپ قینظام با مصاد هیعل غیبه اتهام تبل یمیکر لیخل

 کسالیدادگاه انقالب سنندج به  1کارگر و مراسم سال نو توسط شعبه  یشرکت در مراسم روز جهان

 .افتی لیحکم به دو ماه تقل نیا دنظر،یه در دادگاه تجدمحکوم شد ک یریحبس تعز

 .دهد لیخود را تحو لیتوسط دادگاه تحت فشار گذاشته شده بود تا خل لیضامن خل ر،یدو ماه اخ یط

 :کارگران برق و فلزکار کرمانشاه یصنف انجمن*

 دیروانه زندان گرد یمیکر لیخل

 میندانه ابزار سرکوب را ناکارآمد سازو اعتراضات متحدانه و قدرتم یسراسر یهمبستگ با

  76 ید زشیبعد از خ یو در مرکز آنان، اعتراضات کارگر یدنبال گسترش اعتراضات توده ا به

معلمان، تجمعات بازنشستگان،  ظهوردختران انقالب،  یکه هفت تپه، فوالد، هپکو، تحصنات سراسر

 یمورد آن خودسوز نیابر خود که آخراحقاق حقوق بر یو مبارزات زنان برا انیمبارزات دانشجو



سرکوبگر از  یاست، دستگاه ها دهیگرد یعرصه از مبارزات اجتماع کیبه  لیکه تبد یاریسحر خدا

و وحشت زده دست به هر اقدام سرکوبگرانه  مهیسراس یو نظام یانتضام ،یگرفته تا اطالعات ییقضا

 اتاز اعتراض میحجم عظ نیشار خرد کننده ااز ف یزنند تا بلکه اندک یممکن م وهیش نیدتریبه شد یا

را کاهش دهند و  ستندیاز مطالبات خود ن فیدرجه تخف چیبه دادن ه لیوجه ما چیکه به ه یتوده ا

 .ابندینفس ب یبرا یمجال

در مراسم روز  نیکارگران و فعال عیکارگران هفت تپه، فوالد، هپکو، بازداشت وس عیوس سرکوب

 یها یو مستندساز یریاعتراف گ یقرار دادن بازداشت شدگان برا دیشدفشار  ریکارگر و ز یجهان

و  نکارگرا انیم یشکاف و تنفر پراکن جادیا قیطر نیو از ا نیبه قصد منفور جلوه دادن فعال نیدروغ

شالق،  ییمدت و قرون وسطا یکل مردم معترض و رهبرانشان به موازات صدور احکام طوالن

حجم از  نیبودن ا هودهیدم و دستگاه سرکوب بوده است، که بکل  ریعبث دوره اخ یتقالها

و  خواهیکارگران و زنان آزاد هیسال عل ستیتنور صدور احکام ده سال و ب کهیدر حال یسرکوبگر

کارگران آذرآب اراک از کارگران هپکو  تیطلب همچنان داغ است، کارگران هپکو و حما یبرابر

 یزیبه زن ست یالملل نیو ب یداخل عیو اعتراضات وس یاریسحر خدا  داشتیو گرام ابانیدر سطح خ

 ..به اثبات رساندند

انسانها، به جرم شرکت در  اتیشهر سنندج به جرم دفاع از حق ح یکارگر نیاز فعال یمیکر لیخل

کارگر و مراسم سال نو  یبه جرم شرکت در مراسم روز جهان ،یپناه نیحس نیاعدام رام هیعل نیکمپ

ک یهستند، به  یاسالم ینظام جمهور هیعل غیتبل قیمصاد ییو قضا یتیامن یگاه هاکه از نظر دست

 یکه امروز برا افتی لینظر به دو ماه زندان تقل دیدادگاه تجد دیسال حبس محکوم و سپس با تا

 ..دیگذراندن دوره حبس روانه زندان گرد

و قدرتمندانه کارگران و  عیوسبا اعتراضات  یهمچنان که تا امروز هر درجه از سرکوبگر دیترد یب

 دایشد یتوازون قوا و فضا رییپس با توجه به تغ نیجامعه پاسخ داده شده است، از ا یبخش ها گرید

 .رفتطوفنده تر پاسخ خواهد گ نیو معترض نیو ببند فعال ریو بگ یجامعه هر سرکوبگر یاعتراض

1/7/1378 

 یربداقیپ رادیو تداوم بازداشت ه قهیثو رشیاز پذ نیاو یدادسرا یبازپرس 7 امتناع شعبه*

وآزادیش   یربداقیپ رادیه قهیوث رشیاز پذ نیاو یدادسرا یبازپرس 7 شعبه شهریور،31روز یکشنبه 

 .خود داری کرد

مراجعه کردند،  نیاو یدادسرا یبازپرس 7به شعبه  قهیوث ی با ارائه یربداقیگذشته خانواده پ روز

 . دیامتناع ورز قهیوث رشیاز پذ یمحمد بازپرس پرونده شاه

مواجه است و به  یدیبا اتهامات جد یربداقیپ رادیاعالم کرده است که ه یبه خانواده و یشعبه بازپرس

 . کرده است یخوددار یو یاتهامات، از آزاد نیبا ا ارتباطدر  قاتیادامه تحق لیدل

 .را آزاد خواهد کرد یو قهیوث با ارائه یبه خانواده او اعالم کرده است شنبه آت نیهمچن یمحمد شاه

او وجود  دیدرباره اتهام جد یمستندات چیاعالم کرد که ه زیاش ن روز گذشته یدر تماس تلفن رادیه

 .ندارد

 شبکه های اجتماعی:منبع اصلی خبر



 ۸۹۹۱-۹۹یلیتحص آغازسال یبرا(تهران) رانیمعلمان ا یصنف کانون امیپ*

 ۸۹۹۱-۹۹یلیتحص آغازسالبه مناسبت  (تهران) رانیلمان امع یصنف کانونروز دوشنبه اول مهرماه،

 :پیامی بقرار زیر منتشرکرد

کوچک به گوش  ییگام ها یصدا دهد،یم دیدوباره را نو یمهر دنیچرخ و فلک روزگار، رس گردش

مدرسه  یپا یبهار، صدا یپا یو ُرستن، صدا شیرو یشکفتن و جوانه زدن، صدا یرسد؛ صدا یم

  .دیآ یم

در " ریتدب"به  یدیام نکهیکننده تر ا وسیو ما. محسوس راتییاست و نه از تغ یخبر" تحول"از نه  اما

 .آموزش و پرورش وجود ندارد یها یبهبود نابسامان

در ذهن ندارند و  مکتیو ن زیاز نشستن پشت م یهستند که خاطره ا یمهر کودکان یدر ابتدا هنوز

 .فته خود هستندبر باد ر یاز کودک زییپا کیفقط نظاره گر 

به  دنیرس یحقش است هر چه برا زیوعده ها منتظر وار دنیکه هنوز با گذشت ماهها و شن یمعلم

 .اند دهیمشکالت چند قدم زودتر به آن رس دودیم یزندگ

 کندیرا مرور م یکاغذ کاه یبو اه،یاز زندان خاطرات تخته س یدر گوشه ا یشده و هنوز معلم مهر

 یفراموش یکه دل نگران ستیمادر ز،یفصل  برگ ر یهنوز هم درابتدا... ار شیها یوالبته دلتنگ

 هرا ب یاجبار یمردم یست که خجالِت نداشتن کمک ها یپدر. فرزندش دارد یرا برا" یزبان مادر"

آموزش و  لیدولت موظف است وسا" کندیرا زمزمه م یقانون اساس ۹۸لب اصل  ریچهره دارد و ز

را تا  یعال التیتحص لیدوره متوسطه فراهم سازد و وسا انیه ملت تا پاهم یرا برا گانیپرورش را

 ."گسترش دهد گانیکشور به طور را ییسر حد خودکفا

 یشده است و با وجود هزاران بار گفتن و نوشتن، آموزش و پرورش ما همچنان راه خود را م مهر

خواهد شد که هنوز در کف  یوریختم به شهر زیمهر ن نیا ؛یدئولوژیبا ا ختهیآم یرود، آموزش

 یپا زا رییتغ نیکوچک تر دیو به ام میده یاما همچنان به راه خود ادامه م میانتظاراتمان درجا زده ا

 .نشست مینخواه

 دواریام ،یلیآغاز سال تحص کیگذشته ضمن تبر یچون سالها(تهران) رانیمعلمان ا یصنف کانون

فرادستان  شتریب یکشور و همراه یجامعه فرهنگ یابر شتریب تیهمراه با موفق یسال دیاست سال جد

باور که راه توسعه از آموزش و  نیبه ا دنیکه با رس یسال. باشد نیسرزم نیبا آموزش و پرورش ا

 .آموزش و پرورش را هر چه زودتر آباد کنند یخاک یگذرد، جاده ها یپرورش م

 ۸۹۹۱مهر کمی

  یلیمناسبت آغاز سال تحص به گودرزیال انیفرهنگ یکانون صنف کیتبر امیپ*

مرز و بوم  نینوگالن ا یآورد،  تا فصل بالندگ یققنوس دانش سر بر م عتیاز دل خزان طب گرید بار

در  ییگردد، بذر توانا یروح طراوت در شهرها و روستاها جار ابد،یبا شکوهتر از گذشته تداوم 

 یبزرگ م ینکه فخر سخن، سعددگرباره جوان شود ، چنا ریجوانان کاشته شود و عالم پ تیشخص

 :دیفرما

 بود هر که دانا بود توانا



 برنا بود ریدانش دل پ ز

مدارس و دانشگاهها  ییمحترم  اکنون که در آستانه بازگشا ای،اولیهمکاران گرام ز،یآموزان عز دانش

  میکن یادیجا دارد   میقرار دار

 یو دانش آموزانشان مبن  انیفرهنگ یتصادو اق ،یاز معلمان دربند، که بدنبال احقاق حقوق آموزش  

در همه  یاز عدالت آموزش یبرخوردار'  گانیرا لیبر پاسداشت حرمت دانش آموز و معلم، تحص

 ،دانش آموزان هیمدارس، تغذ زیرنگارنگ در رقابت کنکور، تجه یها هینقاط و از جمله کاهش سهم

ارس و دانشگاه ها بوده و صرفا در مد یتیامن یو حذف فضا دیمعلمان و اسات شتیتوجه به مع

و  ستیمعلم در زندان ن یباور  که جا نیدست به انتقاد زده اند،  با ا یصنف یچارچوب باورها

 .حق مسلم معلمان است یصنف یتجمعات و صدور مجوز انتخابات کانون ها یآزاد میمعتقد

 ریتحت تاث زمانیاستان عز از کشور و ییکه بخشها میکن یآغاز م یرا هنگام یلیسال تحص زان،یعز

 .کودکان و نوجوانان ندارند لیتحص یبرا یفضا و امکانات کاف رانگریو لیس

از هموطنان را از امکانات مناسب  یاریبس یسابقه تورم و گران یو رشد ب یاقتصاد مشکالت

 .محروم کرده است یلیتحص

کارامد و ماندگار را  ا،یپو ق،یدق یزیها در سطوح خرد و کالن امکان برنامه ر تیریمد یاپیپ رییتغ

 .سلب کرده است

رشد و  یراه ها ،یو پرورش یآموزش رانیمد نشیگز یشدن و عدم ضابطه مند یاسیس سرانجام،

 .توسعه همه جانبه آموزش و پرورش را با مشکل مواجه کرده است

 یبرقرا' یده ادیو  یریادگی یبه بهبود هرچه بهتر فضا دیبا ام گودرز،یال انیفرهنگ یکانون صنف 

و  یفعاالن صنف یامن و توام با آرامش برا یفضا جادیا   ،یتیجنس ضیعدالت همه جانبه،رفع تبع

را شادباش گفته،  یلیتحص دیسال جد. با معلمان   یتیریو مد یتی،امن ییقضا یاز برخوردها زیپره

 .سترا خواستار ا  تیسالمت و موفق یعموم همکاران و دانش آموزان گرام یبرا

 گودرزیال انیفرهنگ یصنف کانون

۹۱/۳/۹۸ 

 بازگشایی مدارسهمزمان با اداشت محمد حبیبی از زندان اوین ی*

 0076و  شود یحاال شبها بلندتر م. هنوز مانده گرید زییپنج پا. مینجایاست که ا یِمهر نیدوم نیا»

 «.است یخال یهمچون کالس. ستین ییصدا. کاوم یَتِه ذهنم را م. گذرد یمانده، زودتر م یروز باق

 نیاو یها ادداشتی

 ۹۱ وریشهر ۹۸/ یبیحب محمد

 یخال مهیکالس ن کیآرام از  است ییذهنم، نجوا َتهِ 

  .یصندل یام رو نشسته. اند چشمهام بسته.1

  .رسد یبه گوش م شیپا یصدا. یشانیپ یام رو ام و دستم را گذاشته بندم را باال زده چشم



  ؟یدیخواب: پرسد یم

و  گذرد یم یا قهیچند دق. زشیم یرو گذارم یبرگه را م. برگردم دینبا. گردم یبرنم. دهم ینم یابجو

  .یباز هم همان سواالت تکرار. گرداند یدوباره برگه را برم

 . «ام سوال را داده نیقبل جواب هم ی شش دفعه»: میگو یم

  .جوابم همان است.« سیبار بنو نیهفتم یبرا» : دیگو یم

 .است که نداند دیبع داند، یمهم  او

 .«دنبال َتِه ذهن توام» : دیگو یم«   ؟یهست یدنبال چ» : پرسم یم 

 یا همهمه. است شلوغ یکالس. کاوم یَتِه ذهنم را م. بندم یباز چشمانم را م رود، یم رونیاتاق که ب از

  .است از هزاران گفت و گو

 .سمینو یواب را مبار همان ج نیهفتم یو برا دارم یرا برم خودکارم

  .ام گرفته تمیر میپا یام و با دست، رو َسَرم را خم کرده. یصندل یام رو نشسته. اند چشمهام بسته.0

  .یشگیهم رنگ دیبوس سف ینیهمان م. بروم هیو همراه بق دیایب نیتا ماش منتظرم

 .واریداده به د هیتک. است ستادهیَتِه سالن ا.نمیب یرا م ییآشنا ی چهره کنم یرا که بلند م سرم

حاال هر . شده باشد رتریپ یحاال کم رمیخودش است، گ. کند یم یباز شیاست و با دستها نییسرش پا 

 .میینجایدو ا

 .امکانات به اسم زندان ی با همه یتییمن در زندان و او در سو 

گ مالقات را هر دو لباس زرد رن. گذرم یو از مقابلش م شوم یبلند م میاز جا. خوانند یرا م اسمم

  .بود، که من معلمش بودم یا وزارتخانه ریاو وز یروزگار. میا دهیپوش

 !ستم؟یحاال ن یعنی! بودم؟

 .است یخال مهیکالس ن کیآرام از  یینجوا. کاوم یذهنم را م َتهِ 

خنک تنم را مور مور  یمینس. کتابخانه، کنار پنجره یانتها. یصندل یام رو نشسته. اند چشمهام بسته.3

 .زنم یو کتاب را ورق م کنم یچشم باز م. کند یم

  :نوشته است یعمران صالح 

  است؟ یا یچه جور باز گرید" یزبازییپا: "دیپرس. میکن" یزبازییپا"با هم  ایگفتم ب»

  .یزییباد پا شوم یدرخت، من هم م یشو یتو م: گفتم

 «....نیزم زمیر یتو را م یبرگها میآ یم یهِ  من

 .کنم یو فکر م بندم یا مچشمانم ر دوباره

 0076و  شود یحاال شبها بلندتر م. هنوز مانده گرید زییپنج پا. مینجایاست که ا یِمهر نیدوم نیا 

 .است یخال یهمچون کالس. ستین ییصدا. کاوم یَتِه ذهنم را م. گذرد یمانده، زودتر م یروز باق



طرح  در اعتراض به تهران نیء الدپاساژ عال لیاعتصاب عمده فروشان موباعمده تجمع اعتصاب و*

 یستریرج

طرح  در اعتراض به تهران نیپاساژ عالء الد لیعمده فروشان موبا روز دوشنبه اول مهرماه،

 .هایشان را پایین کشیده ودر پاساژتجمع کردند مغازهکرکر  یستریرج

 .است  شده لیو فروش موبا دیطرح موجب انحصار در خر نیمعتقدند امعترضین 

 میت شدید یک کارگردرتهران بدنبال سقوط از طبقه سوم بدنبال برق گرفتگیمصدو*

در تهران  یجنت آباد جنوب ابانیدر خول مهر،یک کارگرساختمانی حین کار 1صبح روز دوشنبه 

وشدیدا  ساختمان پرتاب یفنس ها یقرار گرفت و از طبقه سوم بر رو دیشد یمعرض برق گرفتگ

 .شدمصدوم وبه بیمارستان منتقل 

 شبدن چند قسمت به لگردیفرو رفتن موک کارگر جوان در تهران درپی سقوط مجروحیت شدید ی*

 ابانیخ یک کارگر جوان حین کاردرساختمان در دست ساخت واقع در شهریور،31ظهرروز یکشنبه 

ش دچار جراحات شدید شد بدن چند قسمت به لگردیفرو رفتن متهران بدنبال سقوط و (انیجواد)قلمستان

 .وبه بیمارستان انتقال یافت

 یبر رو کی یدر هنگام کار از طبقه همکف به طبقه منف تبعه افغانستان  ساله 07این کارگر

 .فرو رفته بود ارگرک یچپ و پهلو یدر پا لگردیسقوط کرده و م یساختمان یلگردهایم

akhbarkargari2468@gmail.com 
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